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Hebreus 12:2 

“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo alegria que lhe estava proposto, 
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.” 

 
Dizem que eterno é tudo aquilo que dura segundos, mas que pode ser vivido com tanta intensidade 
que se torna inesquecível. Ayrton tinha o maior carinho por Portugal. Isto não tinha a relação com 
as suas raízes étnicas, mas por causa de uma experiência de vida marcante que havia desfrutado ali. 
Quando estava fraco emocionalmente, era ali que gostava de estar, quando as coisas não andavam 
bem com a sua equipe, era em Portugal que recarregava suas energias. Isto porque foi ali, no 
Estoril, em 21 de abril de 1985 que em um domingo muito chuvoso ele conquistou a sua primeira 
vitória na F1. E como sabem, a primeira conquista significativa de uma carreira sempre foi e será a 
mais difícil e significativa de ser alcançada. Ela abrirá as portas de todas as outras vitórias que 
desfrutaremos na vida. 
 
Sempre que vou a Sergipe, ao entrar em Aracaju vou direto a um cruzamento que tem para mim 
um valor inestimável. Nele local, um ônibus avançando um sinal pegou em alta velocidade a porta 
lateral do veículo que meu filho primogênito dirigia. Naquele cruzamento, faço sempre uma oração 
de gratidão a Deus. Foi ali, que devido a violência da pancada, ele foi completamente desenganado 
pelos médicos. É ali que tenho as melhores lembranças do que venha a ser o poder reversivo de um 
milagre divino. Ainda quando não estou em Aracaju, mas diante de alguma dificuldade na vida, 
fecho os olhos, lembro daquele semáforo, daquele cruzamento, e resolvo esperançoso descansar 
em Deus. Ele está no controle de tudo. Depois de um coma prolongado no hospital, e de vários 
laudos médicos contrários à sua sobrevivência, ele acordou. Sim, o meu filho acordou sem sequela 
alguma. Ali é o meu local de boas, intensas e eternas lembranças.  
 
Quando vou a Recife, invariavelmente gosto de passar por aquele local. Vou diante de uma igreja 
específica, encontrando um espaço para estacionar o carro, paro. Paro porque quero olhar para o 
céu, para a igreja que torna aquela rua tão especial, e diante destas duas imagens quero agradecer 
a Deus pelo dia do meu casamento. Um homem se torna maduro quando casa, quando tem uma 
esposa para dividir com ele as emoções da sua vida. Agradeço sempre ali pela família, a linda 
família que Deus me deu. Saio dali cheio de esperança, de alegria, sabendo que Deus sempre tem o 
melhor para mim. 
 
Há um terceiro lugar que também gosto de ir sempre que estou triste, me sentindo cansado de 
tantas lutas, pensando que não vou conseguir vencer as múltiplas dificuldades propostas pela vida. 
Este local é a Cruz. Fecho os olhos e começo a ver a cena que Jesus viveu, sua dor, seu abandono, o 
peso de todos os pecados da humanidade sobre ele. Vejo inclusive que naquele momento ele não 
tinha preocupação alguma sobre si, ele estava preocupado com multidão que o condenou 
injustamente, para quem pede ao Pai o perdão, com o ladrão que clama por oportunidade, a quem 
deu convicção de um novo encontro no paraíso,  e com sua mãe que precisava de um filho para 
cuidar dela na velhice, e para esta ele entre como filho João. A todos deixou arranjados, muito bem 
arranjados antes de partir.  
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É na cruz que me encho de esperança, que recarrego minhas energias, que me encho de certeza e 
alegria, pensando: “Eu não preciso me preocupar com nada! Jesus na cruz já se preocupou por 
mim. Na cruz ele deixou todos arranjados, vai me ajudar a vencer a minha cruz também.”  

 

http://www.ibgenesis.com.br/
mailto:faleconosco@ibgenesis.com.br

